1. VÝZVA
Město České Budějovice
vyhlašuje dotační program na podporu cestovního ruchu v roce 2020
(grant)
Dotační program města České Budějovice na podporu cestovního ruchu
v roce 2020

1.

Název:

2.

Alokovaná částka:

3.

Opatření:

4.

Cíl:

5.

Termín vyhlášení:

02.01.2020

6.

Termín uzávěrky příjmu projektů:

03.02.2020

7.

Termín vyhlášení výsledků:

schválení radou města březen 2020
schválení zastupitelstvem města březen 2020

8.

Podporované aktivity: V rámci tohoto opatření jsou vhodnými následující aktivity zaměřené
na zlepšení nabídky služeb a propagace destinace Českých Budějovic:

1.850.000 Kč

Opatření 1 – Rozšíření turistické nabídky v cestovním ruchu
Zvýšení nabídky produktů cestovního ruchu a zatraktivnění turistické nabídky města
v tuzemsku i zahraničí.

• Rozšíření turistické nabídky a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na podporu
a rozvoj zážitkové, vzdělávací a konferenční turistiky. Cílené jsou zejména oblasti gastronomie,
netradičních aktivit, poznávání města, aktivit pro rodiny s dětmi; podpořeny mohou být moderní i
tradiční zážitkové aktivity (např. zatraktivnění průvodcovských služeb, turistická nabídka pro
handicapované, turistické slevové pasy apod.); podmínkou je zajištění dostatečné marketingové
podpory projektu, a to i mimo region. Podmínkou je také spolupráce s TIC České Budějovice a
propagace akce ve spolupráci s destinační společností Českobudějovicko-Hlubocko, z. s.
• Projekty akcelerace turistického potenciálu vodních toků v k. ú. České Budějovice, např.
prodloužení vodácké cesty do Českých Budějovic, vybudování vodácké základny, eventy pro
vodáky a násl. navázání dalších služeb ve městě na vodáckou tematiku a podpora činnosti na
Malši a slepém rameni Vltavy. Podmínkou je také spolupráce s TIC České Budějovice a
propagace akce ve spolupráci s destinační společností Českobudějovicko-Hlubocko, z. s.
• Podpora projektů zvyšujících návštěvnost města v období následujících tradičních svátků –
masopustní období, předvelikonoční a velikonoční období, posvícenské martinské období a
v mimosezonním období. Podmínkou je také spolupráce s TIC České Budějovice a propagace
akce ve spolupráci s destinační společností Českobudějovicko-Hlubocko, z. s.
9.

Způsobilí žadatelé:
• Nepodnikatelské subjekty (min. spoluúčast 10 %), osoby neuvedené níže jako podnikatelské
subjekty a podnikatelé, zejména neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti,
církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy), organizace zřizované nebo zakládané
městem, zájmová sdružení právnických osob, hospodářská a agrární komora aj.
• Podnikatelské subjekty - podnikatelé (min. spoluúčast 50 %), tj. osoby ve smyslu ustanovení
§ 420 a § 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.

1. VÝZVA
10.

Výše poskytnuté dotace:

minimálně
maximálně

11.

Požadovaná spoluúčast:
Minimální požadovaná spoluúčast žadatele činí:
• 10 % z uznatelných nákladů projektu u nepodnikatelských subjektů
• 50 % z uznatelných nákladů projektu u podnikatelských subjektů, podnikatelů

12.

Informace:

13.

Náležitosti žádosti:
Náležitosti žádosti o dotaci včetně povinných příloh stanoví Pravidla
dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2020. Žádost
musí být předložena elektronicky na předepsaném elektronickém formuláři (prostřednictvím
elektronického systému podávání žádostí na www.c-budejovice.cz v sekci Dotace).

30.000 Kč
400.000 Kč

Magistrát města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 38
odbor kultury a cestovního ruchu (2. patro)
kontaktní osoba Ing. Marie Černá
e-mail: cernam@c-budejovice.cz
tel. 601 150 925

